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LEITURA DO SER JOVEM 
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Resumo: O desenvolvimento do Projeto de Extensão Jogos Estudantis da Primavera (JEPs) em Ponta Grossa – 

PR: história, memória, esportes e sociedade tem evidenciado vasto campo de possibilidades de estudo, seja na 

perspectiva da história do evento, como um dos mais antigos em sua área de ação, as práticas esportivas 

envolvendo a comunidade estudantil da cidade e região, seja na perspectiva das relações interpessoais com a 

comunidade envolvente. Os trabalhos realizados apontaram para a necessidade de se entender a categoria jovem, 

uma vez que o evento tem uma longevidade que permite pensar o que era ser jovem na década de 50/60 – criação 

do evento e em períodos posteriores, inclusive com as transformações que o evento sofre. Faz-se importante 

trabalhar com a comunidade local/regional no garimpo das memórias de participantes, sejam eles alunos atletas; 

coordenadores do evento; técnicos; diretores de Instituições de ensino participantes; árbitros; familiares de 

participantes e a sociedade local em forma de torcidas deste evento. Pretende-se analisar a comunidade em que se 

insere os JEPs, bem como a preservação de sua memória e de seu impacto nas interrelações nesses espaços de 

disputas esportivas. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Jogos Estudantis da Primavera em Ponta Grossa – PR: história, memória, esportes e 

sociedade 1ª Edição. 

PÚBLICO-ALVO  

Alunos dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física (EF) da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e participantes dos JEPs:  alunos atletas, 

técnicos, diretores de escolas, professores de EF e torcedores.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e outros municípios participantes de edições dos JEPs. 

LOCAIS DE EXECUÇÃO 

Diferentes espaços esportivos de Ponta Grossa, espaços de acervos documentais, 

fotográficos relativos ao JEPs, como Museu Campos Gerais, Casa da Memória de Ponta Grossa, 

Coordenaria de Desportos e Recreação da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

QUESTÕES PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

O tema, uma leitura de ser jovem nos JEPs em Ponta Grossa – PR, remete à reflexão 

da fala de um de seus fundadores, José França Satyro, em diferentes entrevistas que concedeu 

ao longo da realização deste evento, ou seja, o que era ser jovem em Ponta Grossa na década 

de 1956, ano da criação do evento, onde destacava a falta de opções para a juventude, “[...] 

fizemos tudo, fizemos os primeiros jogos e foi um sucesso. Pois Ponta Grossa não tinha [...] a 

juventude não participava em nada [...] nada [...] não tinha nada para a juventude”!. 

(ALMEIDA; GUIMARÃES, p. 27). 

Mas o que a é juventude? O que é ser jovem em Ponta Grossa em diferentes contextos 

históricos em que os JEPs acontecem? O que muda ou mudou nesse período de realização deste 

evento? O que é ser jovem em 2019, última edição do evento? O que o jovem buscava nos JEPs 

e o que busca atualmente? Os JEPs podem ser uma possibilidade de entender o ser jovem atual? 

A reflexão pode contribuir para se pensar as práticas esportivas em eventos como este? Como 
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se configura o campo social do jovem que procura os JEPs na atualidade?  Questões nortearam 

a reflexão e podem contribuir para o entendimento das relações interpessoais no campo social, 

do que se entende por ser jovem, as alterações que podem e devem ser promovidas na estrutura 

do evento. Desvelando e preservando a memória dos JEPs é que torna o presente trabalho 

oportuno e relevante. 

OBJETIVOS 

Objetivo geral foi o de realizar levantamentos referente aos JEPs nos locais já 

elencados  

Realizar entrevistas com pessoas da comunidade de Ponta Grossa e região 

Recuperar a memória histórica dos JEPs. 

Coletar depoimentos/imagens de pessoas ligadas aos JEPs,  

Construir/reconstruir trajetória dos JEPs. 

Promover a escrita de relatórios/artigos com o material trabalhado. 

METODOLOGIA 

Realizou-se o levantamento de fontes documentais nos locais elencados com equipes 

de alunos dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em EF da UEPG, antes da interrupção pelo 

covid 19. 

Durante a pandemia, buscou-se o contato com a comunidade (como os primeiros 

coordenadores, árbitros, secretários, atletas, etc.) via redes sociais, principalmente WhatsApp e 

e-mail, com o envio de questionário, no sentido apresentado por Gil (1999, 128) com intuito de 

conhecer “opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.” 

com vinte e três questões abertas e fechadas, direcionados às pessoas da comunidade de 

diferentes contextos históricos, principalmente para participantes dos JEPs como público. 

Enviou-se 12 questionários (piloto) para pessoas que se dispuseram a responder e sete 

retornaram, sendo que destes seis via e-mail e um via WhatsApp; uma entrevistada respondeu 

em folha de caderno e encaminhou como imagem, por não ter conhecimento em trabalhar com 

e-mail. Esta situação permite a ressaltar que o trabalho, a partir da memória dos sujeitos, deve 

ser realizado com a história oral, pois como fala Goellner (2007. p. 55): 
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[...] narrar histórias é reconstruir memórias; ou seja, trazer do passado 

experiências individuais e coletivas, pois ainda que a memória seja guardada 

por um indivíduo que tenha como referência suas experiências e vivências, 

essa memória está marcada pelo grupo social em que ele conviveu e se 

socializou. E esse caráter social constitui-se em um elemento essencial da 

formação de sua identidade, da percepção que tem de si mesmo e dos outros. 

 

A análise dos questionários, aliada a reflexão a partir de materiais já levantados sobre 

os JEPs, permitem refletir sobre o campo social que permeia os participantes deste evento. Com 

a metodologia de questionários via mídias sociais o “narrar histórias” fica prejudicado, no 

sentido de ampliação da narrativa, bem como em razão de falta de habilidades/conhecimento 

de entrevistados na área digital, o que acaba por explicitar o não retorno do material.  

Nesse sentido Vasconcellos e Guedes (2007, p. 14) elencam alguns dados limitantes 

do questionário pela internet, os quais podem contribuir para explicitar a quebra quantitativa de 

retorno de questionários respondidos. 

[...] devido à existência de diferenças socioeconômicas entre as pessoas que 

utilizam a Internet e o restante da população (nível de escolaridade e renda 

mais altos e maior percentagem de solteiros, por exemplo); Baixo controle 

amostral, devido à falta de conhecimento do respondente; Limitação dos 

respondentes às pessoas com acesso à Internet; Respondentes precisam 

possuir grau de educação e familiaridade com informática que permitam 

responder um questionário eletrônico; Dificuldade para selecionar endereços 

eletrônicos aleatoriamente. 

No sentido de superar a dificuldade de endereços aleatórios, buscou-se o contato via 

telefone com pessoas da comunidade, sendo que uma pessoa indicava outro e se efetivou uma 

rede de contatos onde as pessoas se colocaram à disposição para responder ao questionário. 

Mesmo assim, verificou-se a necessidade de familiares, com maior habilidade com os meios 

interativos, de digitar as respostas ao questionário encaminhado por e-mail. 

RESULTADOS 

Destaca-se um excerto de um dos questionários aplicados com as questões referentes 

ao aspecto de ser jovem nos anos 1970 em Ponta Grossa e participar como público nos JEPs. 

Trata-se de uma torcedora e suas memórias do período em 1973. (Depoimento 01) 

Como era a juventude nesse período? Ou o que era ser jovem ? 
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Era diferente no sentido de que os jovens não tinham a liberdade que têm hoje. 

Os pais seguravam mais, mas isso não impedia que participássemos, já que 

muitas vezes eu menti, inventando uma pesquisa, um trabalho, apenas para 

poder ir aos jogos. A paquera e o namoro também era mais inocente, era ficar 

de mãos dadas, um beijinho meio escondido, tomar coca cola. Não vou afirmar 

que não existissem outras bebidas ou drogas, porque eu pessoalmente aprendi 

a fumar nessa época. Mas quando revejo minhas memórias, acho que as coisas 

eram mais tranquilas, pelo menos com relação a mim e aos meus colegas da 

época. Então ser jovem na época, era gazear aula para ir aos jogos, eram as 

festinhas de aniversário na casa dos colegas, ficar encostado nos carros 

domingo a tarde na Av. Vicente Machado paquerando os meninos e a sessão 

das 17h30min no Cine Inajá aos domingos. Tempos maravilhosos! 
 

Qual seu olhar sobre o jovem hoje? Pode traçar uma comparação entre sua juventude 

e a atual? 

Acredito que está faltando maior participação em jogos coletivos ao ar livre, 

mais atividades físicas, o jovem de hoje está muito ligado às novas 

tecnologias, o que acaba provocando certa inércia do corpo; Passa muito 

tempo sentado, pode até exercitar o cérebro, mas o corpo fica muito parado. 

Acho que precisam ser mais motivados a participar de competições, e acredito 

que a família tem papel fundamental desde a infância. 
 

Você seria favorável à um espaço/museu sobre a memória esportiva dos Campos 

Gerais? Sim, não, por que? 

Sim, claro. Acho super importante que as memórias sejam preservadas para 

que as novas gerações saibam e conheçam a história de sua cidade, de seus 

atletas. Apenas o relato oral vai aos poucos se modificando até desaparecer. E 

um museu, um espaço dedicado a essas memórias, vão deixar o acervo seguro 

para as próximas gerações. 
 

Observações que queira fazer – espaço livre: 

Foi muito bom relembrar minha adolescência e juventude com relação ao tema 

esportes, já que há muito tempo não revisitava essas memórias. Por isso é 

importante a preservação das memórias da cidade, pois quando guardamos 

apenas para nós, um dia essas histórias se perdem. As minhas são simples, 

mas certamente têm muitas histórias escondidas por aí que merecem ser 

contadas. 
 

Nesse sentido é importante para o projeto a premissa de que, como diz Levi e Schmitt 

(1996. P. 13) “será oportuno interrogar-se sobre o modo como os jovens vêem a si mesmos e à 
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sociedade em que vivem”. O que é a sociedade local e regional no contexto histórico em que 

os Jogos vem sendo realizados? Essas questões também norteiam o planejamento dos estudos 

a serem ainda desenvolvidos no projeto.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados preliminares na reflexão proposta a partir da categoria jovem; juventude; 

remetem para a necessidade de ampliar a busca de dados bem como a teorização das categorias 

em pauta. Da mesma forma, a intenção é elaborar quadros referenciais em diferentes períodos 

de realização dos JEPs e aprofundar o debate em relação a juventude e as transformações pelas 

quais os Jogos passaram e estão a passar. 

Os próximos passos na perspectiva da equipe de trabalho é aprofundar os estudos das 

memórias da comunidade sobre o evento, ampliar o estudo sobre o jovem enquanto categoria 

de análise e buscar as contribuições de teóricos sobre representações sociais. Principalmente 

por indícios de que os JEPs de 2019 apontaram para novas modalidades focadas pelos jovens 

de hoje. 
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